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การจ ัดการซพพลายเชนเบื
อ

(Introduction of Supply Chain Management)
โดย อ.มงคล พัชรดารงกุล
หลักการและเหตุผล
การบริหารสถานประกอบการให้ประสบความสาเร็จ และเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ น เป็ นเป้ าหมายทีส่ าคัญ
สาหรับการบริหารจัดการองค์กรในปั จจุบนั ทัง้ นี้เนื่องจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยนาเข้า (Input) สภาพทางการแข่งขัน
และความต้องการของลูกค้า มีความผันแปรตลอดเวลา ประกอบกับเทคโนโลยีเครื่องมือในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของโลก
ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับองค์กรในการเรียนรูแ้ ละขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเข้าสูย่ ุค Digital อย่าง
เต็มรูปแบบ
ในอดีตภายใต้สภาวะการแข่งขันให้ธุรกิจดารงอยูไ่ ด้ หลากหลายเครื่องมือและปรัชญาทางการบริหารถูกสรรหาเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการและเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั องค์กรอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็ น TQM, TPM, Lean, 6Sigma, ISO 9000, ISO14000, TIS18000 เป็ นต้น แม้วา่ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยยกระดับความสามารถขององค์กรได้ แต่
ปั ญหาการสร้างความเชื่อถือ
การตอบสนองต่อความต้องการอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และอยู่บนพืน้ ฐานของต้นทุนการ
ดาเนินงานทีต่ ่า การบริหารสินทรัพย์ให้มปี ระสิทธิภาพ กลับเป็ นปั ญหาสาคัญทีส่ ถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ดาเนินการให้ลุล่วงไปได้ ทัง้ นี้เนื่องจากต้นทุนของสินค้า และการได้มาซึง่ สินค้าเพื่อพร้อมส่งมอบให้ลกู ค้านัน้ มีความ
เชื่อมโยงตัง้ แต่ผสู้ ง่ มอบ ผูผ้ ลิต จนกระทังลู
่ กค้า ยิง่ มีความสูญเปล่า (Waste) ในแต่ละกระบวนมากขึน้ ก็ยงิ่ ทาให้ตน้ ทุนสินค้า
เพิม่ การตอบสนองก็อาจล่าช้า สุดท้ายลูกค้าก็จะได้รบั สินค้าและบริการทีม่ รี าคาสูงขึน้
จากปั ญหาดังกล่าว ระบบการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) จึงได้รบั การพัฒนาขึน้ โดย
มุ่งหวังทีจ่ ะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน
และการบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกๆกิจกรรม
ให้เกิดการ
ประสานงานกัน (Coordination) และการเชื่อมโยงกัน (Collaboration) ระหว่างผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ ตัวกลาง ผูใ้ ห้บริการขนส่ง
และลูกค้า โดยมีเป้ าหมายสูงสุดคือการสร้างประสิทธิภาพและความสมดุลร่วมกัน (Optimization) ตลอดซัพพลายเชน และ
ตัวแบบสาคัญทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการในปั จจุบนั คือ SCOR Model ซึง่ ให้ความสาคัญกับกระบวนสร้างความเป็ น
เลิศอย่างเป็ นระบบทัง้ 6 กระบวนหลักภายในซัพพลายเชน คือ Plan Source Make Deliver Return และ Enable
ตัวแบบ SCOR เป็ นตัวแบบการจัดการซัพพลายเชนทีส่ อดคล้องตามแนวทางในการพัฒนาองค์กรของ บริษทั ฯ ดังนัน้
การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
โดยเริม่ ต้นจากการสร้างองค์ความรูพ้ น้ื ฐานและมีแนวคิดด้านการจัดการซัพพลายเชนที่
เหมาะสมโดยอ้างอิงจากตัวแบบ SCOR จะมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาจุดทีอ่ ่อนแอ
ภายในซัพพลายเชนให้แข็งแรง และสร้างความแข็งแกร่งในจุดทีแ่ ข็งแรงต่อไป
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด หลักการ ของการจัดการซัพพลายเชน
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูใ้ นการประเมินสมรรถนะของการจัดการซัพพลายเชนขององค์กรและหน่วยงานทีต่ น
ปฏิบตั งิ าน และสามารถเปรียบเทียบ/เทียบเคียงสมรรถนะการดาเนินงานกับองค์กรอื่นๆได้
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องมือ เทคนิค และแนวปฏิบตั เิ พื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีป่ ฏิบตั ใิ นปั จจุบนั
4. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาองค์ความรู้ แนวความคิดจากการฝึกอบรม ไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้มสี มรรถนะในการจัดการซัพพลายเชนขององค์กรสูงขึน้
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1.
2.
3.
4.

ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด หลักการการจัดการซัพพลายเชน
ทราบถึงสมรรถนะและจุดอ่อนของการดาเนินงานด้านซัพพลายเชนขององค์กรทีค่ วรได้รบั การพัฒนาปรับปรุง
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสาหรับการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานด้านซัพพลายเชนขององค์กร
สามารถพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้มสี มรรถนะสูงขึน้

หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แนวคิด และความสาคัญของการจัดการโซ่อุปทาน
ตัวแบบสาหรับการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
พีรมิดสมรรถนะ 5 ด้าน ในการวัดประสิทธิผลการดาเนินงานภานในโซ่อุปทาน
กระบวนการดาเนินงานทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละควบคุมให้เป็ นเลิศในซัพพลายเชน
เครื่องมือ และแนวปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาปรับปรุงงานภายในโซ่อุปทาน
แนวโน้มและทิศทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต
การเตรียมความพร้อมและกระบวนการพัฒนาปรับปรุงภายในโซ่อุปทาน
8. การใช้ Supply Chain Application Platform เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงในโซ่อุปทาน
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้

เหมาะสาหรับ:
1. ผูบ้ ริหาร / หัวหน้างาน
2. บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านและเกีย่ วกับกระบวนการหลักภายในโซ่อุปทานได้แก่ Plan, Source, Make, Deliver,
Return และ Enable รวมทัง้ กระบวนการทีเ่ ชื่อมโยง คือ Marketing, Finance, Costing เป็ นต้น
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